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TNH QUANG Tifi Dc Lap - Ti do - Hinh phüc 

S&2223/QD-UBND Quáng Trj,  ngày44  tháng nàm 2020 

QUYET DJNH 
V viêc thu hii dat, chuyn m1ic dIch sfr diing dt và cho Cong tyTNHH 
xây dtrng Trtrô'ng Phüc thuê dat thtrc hin diy an: Trung tam the thao, 

thir vin cng dông, thtrong mi vã giãi trI Win Word 

uc BAN NHAN DAN TNH QUANG TRI 

Can ct Lu2t Td ch&c chInh quyn djaphiro'ng ngày 19/6/2015; 

Can ct Luçt Dàt dai ngày 29 tháng 11 nám 2013, 
Can ct Nghj djnh sd 01/20 1 7/ND-CP ngày 06/01/2017 cia ChInh phz tha dôi, 

bó sung mç5t so Nghj djnh quy djnh chi tiêt thi hành Luçt Dat dai, 

Can ci Thông tu' s 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 cña Bç5 trzr&ng Bó Tài 
nguyen và MOi tru6iig quy djnh ye ho sd giao dat, cho thuê dat, chuyên myc dIch s 
dyng dat, thu hOi dát, 

Can th Nghj quyet sá 04/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cia HDI'/D tinh ye thông qua 
danh myc các dt an thu hOi dat và dir an chuyén mic dIch th dyng dat trong nãm 2019, 

Can ci Quyt djnh s 3428/QD- UBND này 11/12/2019 cia UBND tinh ve cá'p chz 
trwo'ng dáu tu' thyv hiçn dy' án. Trung tam the thao, thu' vin cç5ng dOng, thtrcmg mqi vâ 
giái trI Win Word; 

Can ct Quylt djnh sc 1098/QD- UBND ngày 2 9/4/2020 cta UBND tinh ve viçc phé 
duyçt ké hogch st'r dung dat nám 2020 cia thj xà Quáng Trj; 

Xét h sd xin thuê dat cza COng ty TNHH xây dyng Trwông Phzc, d ngh/ cüa Giám 
dOc S& Tài nguyen và MOi trwàng tçii Ta trinh so 2369/TTr-STNMT ngày 04/8/2020. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Thu hi 2.015m2  dat do UBND phu&ng 3, thj xã Quàng Trj quàn 1, (grn: 
13 thtra thuc t ban do dja chinE so 17 cüa phu&ng 3, thj xã Quãng Trj), trong do: Dat 
trông lüa: 929m2, dat thüy lqi: 127m2, dat có m.t nuc chuyên dung: 959m2; thuc t 
ban do dja chinh sO 17 càa phuô'ng 3, thj xâ Quãng Trj. 

Vj tn, ranh giOi khu dt thu hi ducic xác djnh theo bàn d khu dat, t' 1 1/1.000 
do Cong ty TNHH MTV tu van do dc bàn do Tiên Phát 1p ngày 10/5/2020, dugc Sä 
Tài nguyen và Môi trir&ng xác nhn ngày 04/8/2020. 

p A p Dieu 2: Chophep Cong ty TNHI-I xay drng Truong Phuc duqc chuyen mlic dich 
sü dicing 539m2  dat; thuôc thira 127 - t& bàn do dja chInh sôl7 cüa phithng 3, thj xà 
QuãngTrj t1r dat trông lCia rn.ràc sang dat phi nông nghip dê thirc hin dir an: Trung 
tam the thao, thu vin cong dông, thucing mi và giãi trI Win Word. Trong d, chuyên 
sang dat thucmg mi, djch vii: 192m2  vã chuyên sang dat the diic, the thao là 347m2. 

Ph.n din tIch 27rn2  dt cOn 1?i,  Cong ty TNHH xây dirng TriRmg Phüc dà nhn 
chuyên nhugng theo Giây chimg nh.n quyên sCr diing dat so CM 527839 (dã ducic Van 
phOng Dàng k dat dai xác nhn däng k biên dng vào ngày 11/6/2020) nàm ngoài phm 
vi d1r an, giao UBND phuOng 3 quãn 1 dé xây drng rânh thoát nuác chung trong khu 
we (Cong ty TN}II-1 xây dirng Truäng Phüc tr nguyen trã 1i d.t). 



TM. U BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH / 

OCHUT!CHtZ'  // 

Vj trI, ranh giâi chuyn miic dIch sir dung dt và thuê dtt ducic xác djnh theo t?x bàn 
do khu dat, t' 1 1/500 do Cong ty TNHH MTV tu van do dc bàn do Tiên Phát ltp ngày 
11/7/2020, ducic S Tài nguyen va Môi tru&ng xác nh.n ngày 04/8/2020. 

Diu 3. Cho Cong ty TNHIH xay dirng Tmng Phüc thuê 2.554m2  dt; thuc các 
thUa 299, 304, 305 - tx bàn do dia chInh sO 17 cüa phithng 3, thj xã Quãng Trj (dã 
duqc thu hOi và chuyên milc dIch sr diing dat tii Diêu 1, Diêu 2 Quyêt djnh nay) dê 
thirc hin dr an: Trung tam th thao, thu vin cong dông, thucmg mai  và giãi tn Win 
Word. Trong do: 

+ S& diing vào mvc  dIch thi.rcxng mai,  djch vii là 1 .438m2; 
+ Sr dung vao mIc dIch d.t van hóa là 683m2; 

+ Sir diung vào miuc dich d.t th dic, th thao là 433m2. 
- Th?yi h?n  thuê dt: Dn ngày 11/12/2069. 

- HInh thrc thuê dt: Nha ni.râc cho thuê dt trã tin hang näm. 
Diu 4. Giao nhim vi cho các ccx quan, dcxii vi t chi'rc thrc hin các cong vic sau: 
1. Si Tài nguyen và Môi truông: 

- Thông báo,  cho Cong ty TNHH xây dirng Trurng Phüc np phi và 1 phi; 
chuyên thông tin den ccx quan Thuê dê xác djnh nghia v1u tài chinh theo quy djnh; 

- K hap dtng thuê dt vài Cong ty TNH}{ xây drng Tnr&ng PhOc; 

- Trong th&i hn không qua 10 ngày lam vic, k tCr ngày có Quyt djnh cho thuê 
dat, tO chixc bàn giao trên thrc dja cho Cong ty TNI-[H xây dimg Trung Phic sir diing. 

2. Van phông Däng k dt dai tinh th%rc hin vic chinh l h so dja chinh. 
3. UBND phithng 3, thj xã Quáng Trj CO trách nhim niêm yt Quyt djnh nay tai 

tni1 s& UBND phu&ng và tui nai sinh hoat chung cüa cong dông dan cu fbi C dat. 
4. Trtrc klii trin khai thirc hin xây drng cong tnInh, Cong ty TNHIH xây dijng 

Tru&ng Phüc phái thirc hin day dü các thu tic cO lien quarl theo quy djnh pháp 1ut. 
Lam vic vri S Tài chinh dê np tiên bào v, phát trien dat trông lüa khi Nba nuâc 
thu hôi, chuyén dôi m1ic dIch si:x diing dat thrc hin dr an. 

5. Van phOng UBND tinh chju trách nhim dua Quyt djnh nay trén tnang thông 
tin diên tur tinh. 

Diu 5. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tài nguyen và Môi tru&ng, Tài 
chinh; Cçc tn.ràng Ciic Thuê tinh, Giám dOe Van phOng Dang k dat dai tinh, Chà tjch 
UBND thj xâ Quang Trj, Chü tich  UBND phuing 3 - thj xâ Quâng Trj, Giám dôc 
Cong ty TNHH xay dirng TruOng Phüc va Thu trurng các don vj có lien quan chju 
trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!. j— 

Nui nhân: 
- Nhu Diu 5; 
- Trung tam tin hçc tinh; 
-LuuVT,Th. 

HãS5?Ding 
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